Lokale lasten huurders stijgen hard
In veel grote gemeenten gaat de afvalstoffenheffing omhoog. Daardoor
stijgen de lokale lasten voor huurders met gemiddeld 8%. Dat blijkt uit
cijfers van de Rijksuniversiteit Groningen, die lokale heffingen in 40 grote
gemeenten onderzocht.

Afvalstoffenheffing gaat in veel gemeenten omhoog
In 34 van de 40 grote gemeenten zijn huurders dit jaar meer geld kwijt
aan lokale heffingen dan vorig jaar. In de zes andere gemeenten blijven
de tarieven gelijk of gaan ze juist omlaag.

Gemiddelde stijging voor huurders 8%
In 2021 betalen meerpersoonshuishoudens met een huurwoning
gemiddeld € 390 aan lokale heffingen, 29 euro méér dan in 2020. Dat de
lokale lasten met gemiddeld 8% stijgen is al jaren niet meer
voorgekomen.

In aantal gemeenten veel hogere stijging
De sterkste stijging in euro's treft huurders in gemeente Westland. Zij
gaan 99 euro meer betalen. In Amersfoort is de procentuele stijging het
sterkst: 25,7% erbij betekent daar dat de rekening 78 euro hoger wordt.
In Amsterdam, Den Haag en Utrecht moeten huurders 60 tot 70 euro
meer gaan betalen. Ook huurders in Leiden en Middelburg zien de
rekening met meer dan 50 euro omhooggaan.

Afvalstoffenheffing oorzaak
De afvalstoffenheffing is dé veroorzaker van de stijgende lasten voor
huurders. Die gaat met gemiddeld 9,1% omhoog. Naast
afvalstoffenheffing betalen huurders in 26 van de 40 gemeenten
rioolheffing. Die wordt gemiddeld 2,1% duurder. De OZB –een lokale
belasting die uitsluitend aan huiseigenaren wordt opgelegd– stijgt met
gemiddeld 5,1%.

Stijging voor huiseigenaren 6,2%
Omdat de afvalstoffenheffing sterker stijgt dan de OZB pakt de
procentuele stijging van lokale heffingen voor huurders hoger uit dan voor
huiseigenaren. Huurders in grote gemeenten gaan gemiddeld 8% meer
betalen, huiseigenaren 6,2%.

Cijfers over kleine gemeenten en waterschappen later bekend
Hoe de stijging van de lokale lasten eruitziet voor huurders in kleinere
gemeenten blijkt later dit jaar. Nadat alle overheden hun tarieven hebben
vastgesteld verschijnt de Atlas van Lokale Lasten. Die biedt een compleet
overzicht van wat huurders en huiseigenaren aan hun gemeente moeten
betalen én wat zij moeten afdragen aan waterschap en provincie. Dat
verschilt per gemeente sterk.

Goedkoopste en duurste grote gemeente
Ook de 40 grote gemeenten verschillen sterk in de tarieven die zij
hanteren. Huurders in Nijmegen zijn op jaarbasis € 38 euro kwijt aan
lokale heffingen, in Zaanstad is dat maar liefst € 621. De andere grote
gemeenten zitten daar met hun tarieven tussenin.
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